Verslag 11 mei 2021
19u30-22u45
Teams-meeting

Aanwezig:

Waarnemers:

Verontschuldigd:

************************
Gert Buelens, Christian De Clercq, Ides De Vos, Kris Dellaert, Karine De Wasch,
Brigitte Pattyn, Sabine Pauwaert, Karlijn Sileghem, Bart Vandesompele, Eddy
Vaernewyck, Martine Vanhoucke en Didier Verriest
Cultuurfunctionaris a.i. Polina Rakhovitch
Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (tot 20u)
Schepen Pieter Vanderheyden
Lola di Vito, Roger Lahaut
Cultuurfunctionaris Sophie Desmet

- 1 minuut stilte voor het overlijden van Eva Bal, ex-bestuurslid. Een 'grote' dame is niet meer. We zijn
trots dat we met Eva in GRC-verband hebben mogen samenwerken. Haar warme, verbindende
interventies in de vergaderingen, telkens op zoek naar verfrissende inspiratie en vernieuwende ideeën
om mensen op cultureel vlak te ontroeren en vooral ook om kinderen bij cultuur te betrekken, zullen
we niet gauw vergeten. → Een herdenkingsteken zou gepast zijn.
- Lola heeft het moeilijk met het isolement, ze mist het contact met de gemeente → Martine zal een
boeketje sturen.
1. Bijkomende agendapunten
▪ Het dagelijks bestuur brengt volgend bijkomend agendapunt aan: samenstelling cultuurraad. Te
bespreken in besloten vergadering.
▪ Aanpassing agenda: de burgemeester heeft vanaf 20 u. een andere vergadering waardoor twee
puntjes eerst worden genomen:
➢ MDD: de gemeente en MDD willen hun samenwerking intensifiëren. Daartoe behoort het delen
van de tuin met de inwoners van Sint-Martens-Latem en de organisatie van de Biënnale i.s.m. het
Raveelmuseum. De bedoeling is duidelijke afspraken op papier te maken. De raad van bestuur van
MDD en het lokaal bestuur bespraken al een intentieverklaring van langdurige samenwerking.
➢ Moeder Aarde: van binnen in het beeldhouwwerk zitten er een aantal inoxstaven die het beeld
moeten ondersteunen, maar die blijken onvoldoende sterk om het frequent dragen van mensen
(spelende kinderen) te doorstaan. Een versterking wordt nu aangebracht die dit soort gebruik zou
moeten toelaten. Er is een (mondelinge) bruikleenovereenkomst voor 5 jaar tussen de kunstenares
en de gemeente: het kan nu in principe door Ann Deman teruggevorderd worden en verkocht. Van
dit kunstwerk bestaan er slechts 5 exemplaren (ter vergelijking: van het beeld bij de
gemeenteschool Deurle bestaan er 1000 exemplaren). Zou de gemeente dit vrij unieke werk
aankopen? De kostprijs is niet gering, maar ook niet onredelijk. Er lijkt een grote consensus dat de
GRC het voorstel steunt: het beeld is deel geworden van de identiteit van onze gemeente. Mocht
de onderhandeling daarover mislukken, dan is het voorstel van Kris interessant om de plek als
wisselsite te laten dienen voor werken van Latemse kunstenaars.
→ De GRC zal een advies bezorgen.
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2. Verwelkoming Polina Rakhovitch
Polina is van opleiding kunsthistorica en econoom, ze is afgestudeerd vorig najaar en vanaf 1 april
vervangend cultuurfunctionaris. De uitspraak van haar naam is Ra-choo-vitch (nadruk op de tweede
lettergreep, lang uit te spreken).
3. Goedkeuring verslag 09/03/2021
Met dank aan Ward Claeyssens goedgekeurd!
4. Ontslag Ward Claeyssens
- Sinds 26/04/2021 neemt Ward een politiek mandaat op in de gemeenteraad. Hij heeft daarom op
20/04/2021 alle bestuursleden geïnformeerd dat hij met spijt ontslag neemt uit de Cultuurraad. Om
in de raad van bestuur van de GRC te kunnen zetelen dient men immers stemgerechtigd te zijn in de
algemene vergadering; gemeenteraadsleden zijn dat niet.
We verliezen een geëngageerd bestuurslid. Zijn vertrek is een groot verlies: Ward is een aangename
persoonlijkheid en iemand op wie je altijd kan rekenen, o.m. als secretaris van de GRC.
- Martine heeft - overeenkomstig het huishoudelijk reglement - de voorzitter van de Harmonie gevraagd
om binnen de drie maanden te voorzien in de vervanging van Ward als effectief afgevaardigde in de
algemene vergadering, en indien mogelijk voorafgaand aan de algemene vergadering van donderdag
17/06/2021.
Het nieuwe lid kan op dit moment een vrouw of een man zijn. In beide gevallen wordt het huidige,
vereiste genderevenwicht niet verstoord.
- Om de secretaris-taak van Ward over te nemen, heeft Martine op 02/05/2021 een oproep gedaan
naar alle bestuursleden voor de functie ‘secretaris’ enerzijds en ‘vervangend secretaris’ anderzijds.
Kandidaturen konden ingediend worden tot zondag 09/05/2021.
Gert Buelens is bereid als secretaris op te treden en wordt unaniem verkozen. Er wordt niet meteen
een vervangend secretaris gevonden.
5. Nieuws m.b.t. de verenigingen
Oproep LukiArtvzw: kan de gemeente voor verenigingen zoals LukiArt, Latems Creatief, de fotoclub, …
een locatie in de gemeente voorzien, bvb. gemeentehuis, kerken, gemeentelijke musea, om één of
meerdere realisaties van dit werkjaar tentoon te stellen gedurende de zomerperiode? Is het geen goed
idee om - als vorm van appreciatie - de blijvende creativiteit van sommige verenigingen tijdens corona
in de verf te zetten? Dat kan anderen inspireren!
→ Pieter Vanderheyden is zeker bereid deze vraag te onderzoeken: het zou een plek moeten zijn waar
er enige bescherming is, maar toch grote toegankelijkheid. Pieter neemt de ideeën uit de vergadering
mee en zal desgevallend de voorzitters van andere verenigingen aanschrijven.
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6. Nieuws uit de gemeente
1) Initiatief Koor&Stem: de gemeente is enthousiast om het idee van een wandeling met kleinkunstliederen te steunen en heeft hiervoor twee koren bereid gevonden, nl. het Gemengd Gregoriuskoor
en Cum Gaudio. Ook de muziekschool is enthousiast en wil graag haar logistieke steun verlenen, ook
al heeft ze zelf geen koor. De wandeling die voorgesteld wordt, is de Gust De Smet-wandelroute. Die
loopt langs de musea Gevaert-Minne en Gust De Smet, waardoor de muzikale wandeling
gecombineerd kan worden met een museumbezoek. Indien er ook koren uit buurgemeentes zouden
willen meedoen, kunnen er nog andere locaties voorzien worden, zoals het Museum DhondtDhaenens en de kerk van Deurle.
2) Sinds 8 mei mogen evenementen met een zittend publiek van maximaal 50 personen terug buiten
georganiseerd worden, mits de alom gekende maatregelen in acht genomen worden, zoals de
afstand van 1.5 meter bewaren en het mondmasker dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar. Om de
erkende verenigingen (cultuur en sport) in staat te stellen iets te organiseren of terug fysiek te
vergaderen, stelt het lokaal bestuur 2 locaties ter beschikking vanaf 12 mei:
➢ een tent in de tuin van de Oude Brouwerij voor max. 20 personen. Tafels en stoelen worden
voorzien en het toilet kan gebruikt worden. De zaal binnen mag NIET gebruikt worden.
➢ een (nieuwe) overdekking op de koer van de Oase voor max. 50 personen. Tafels en stoelen
worden voorzien en het toilet kan gebruikt worden. De zaal binnen mag NIET gebruikt worden.
Op beide locaties wordt elektriciteit voorzien d.m.v. een verlengkabel en dominostekker.
Reserveren is mogelijk via https://www.sint-martens-latem.be/vrije-tijd/cultuur/cultureleinfrastructuur/reserveren-zaal of telefonisch bij Brigitte op 09/282.17.00.
3) Meander kamermuziekfestival
Warme oproep aan alle bestuursleden om zich in te schrijven voor de gratis online familievoorstelling
‘Zwanenzang’, een verhaal verteld door Sarah Van Overwaelle en muzikaal begeleid door het
Dimlichtensemble (http://www.dimlicht.be/zwanenzang.html). Het betreft een klassiek concert met
theater over het thema Alzheimer.
Sint-Martens-Latem heeft haar deelname bevestigd voor 2022, nl. op 01/05/2022 in de kerk van
Deurle.
→ Pieter zal via Veerle Yperman nagaan of de Koepel bereid is om het festival in 2022 te organiseren.
4) Karel van de Woestijneprijs voor poëzie: uitreiking
De uitreiking is voorzien op zondag 6 juni om 11u.
Polina heeft op 19/04/2021 een Teams-overleg gehad met de werkgroep Karel van de Woestijneprijs
om het draaiboek te bespreken.
Stand van zaken:
- de uitnodiging is verstuurd;
- locatie: tuin van de Oude Brouwerij;
- aantal genodigden: 20, gekozen volgens een objectief selectiecriterium. Ook de bestuursleden van
de werkgroep mogen aanwezig zijn;
- het geheel wordt aan elkaar gepraat door Polina (niet Zaki);
- muzikale omlijsting: Woelvis (met Maud Buyssens);
- er komt geen filmopname → Karine De Wasch neemt foto’s;
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- → Polina (of andere gemeentefunctionarissen): persbericht met uitslag + mededeling in
Dorpsmagazine, elektronische nieuwsbrief, Karl De Strycker (Poëziecentrum) vragen melding te
maken; → Sabine, Bart: communicatiekanalen van de Cultuurraad.
- online systeem waar bestellingen van gedichtenbundels kunnen geplaatst worden mogelijk? →
Polina nog te bespreken met De Strycker;
- vereeuwiging vers van de winnaar? Deze suggestie van de werkgroep KvdW-prijs is in bespreking
met de burgemeester. De bestuursleden vinden dat het vers niet altijd op een muur moet staan en
dat de vereeuwiging uitstraling is voor de gemeente eerder dan een extra prijs voor de winnaar. →
de suggestie wordt verwezen naar onze werkgroep Poëzie voor verdere uitspitting.
5) Aanvraag Frank Degruyter: deze woordkunstenaar zal op 21, 22 en 23 mei sprookjes vertellen voor
50 man betalend publiek en werkt daarvoor samen met het Davidsfonds Hij overweegt daarnaast
het oprichten van een eigen vereniging rond jeugd en theater. Die aanvraag ligt nog niet voor.
Karlijn Sileghem signaleert in dat verband haar eigen aanbod (via een vzw die ook een deel
winstgevend is) om met kleine kinderen te werken rond expressie, op het terrein Gevaert-Minne.
Ze betreurt dat ze niet van de schaapstal mag gebruik maken bij slecht weer, omdat er een
winstgevend luik is. Ze zou echter enkel kostendekkend een bijdrage vragen voor deze workshops.
Pieter reageert: de schaapstal is zeer gegeerd, vandaar de zeer beschermende houding van de
gemeente. En er is een strikt onderscheid tussen erkende verenigingen en niet-erkende.
→ deze kwestie zal meegenomen worden in de evaluatie van de subsidies aan verenigingen;
→ Sabine nodigt Karlijn uit om samen te werken met LukiArt;
→ Eva Bal haar nagedachtenis wordt het best geëerd door nieuwe initiatieven te steunen rond jeugd
en zelfexpressie (waaronder theater, bvb. Centrum voor Spel en Expressie).
6) Culturele fietstocht Compagnie Cecilia met als doel het theatervirus te blijven verspreiden zolang
de cultuursector nog niet opnieuw actief is.
Wie: VZW Compagnie Cecilia in samenwerking met Vlaamse acteurs zoals Titus De Voogdt, Yahya
Terryn, Peter De Graef, etc.
Wat: een culturele fietstocht waar je op 12 tussenstops kan luisteren naar verhalen van Vlaamse
acteurs over hun eigen opvatting van het begrip ‘knooppunt’. Vrij te kiezen wanneer je op de fiets
springt.
Waar: de 3 routes starten vanuit Gent en maken een lus terug naar Gent. Ze lopen langs o.m. SintDenijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Deurle. Het audioverhaal dat in Sint-MartensLatem via een QR-code gescand kan worden (aan de Baarle-Frankrijkstraat, om het verhaal te
beluisteren bijv. in Vossestaart of Meersstraat) is van Bieke Purnelle.
Wanneer: de fietstocht is gestart op 28 april en zou tot na de zomer doorlopen. Een precieze
einddatum is er nog niet.
7) Opstarten wandelroutes en Instagram
Iedere twee weken wordt er op vrijdag op Facebook een bericht gepost om een wandeling te
promoten in de gemeente. Dit initiatief is gestart midden april met de promotie van een looproute
ter voorbereiding van Laat’em Lopen. Afgelopen vrijdag volgde de Albijn Van den Abeelewandeling
samen met de promotie van de gloednieuwe Instagrampagina van de gemeente. Bij deze pagina
hoort ook een gemeentelijke hashtag: #LatemLeeft. Op deze pagina kunnen mensen allerlei foto’s
posten van mooie plekken in de gemeente, eventueel getrokken tijdens een van hun wandelingen.
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Volgende weken zullen ook nog de Gust De Smet-wandelroute, een grotere wandel- of fietstocht in
de aanpalende gemeentes aan bod komen en ook twee nieuwe wandelroutes: de speelprikkels
langs de nieuwe speeltuigen die geïnstalleerd worden in juni en de bloemenroute langs de gezaaide
bloemenweides die vanaf juli in bloei zullen staan. #LatemLeeft
8) De komst van Polina als cultuurfunctionaris zorgt voor een nieuwe dynamiek rond cultuurbeleid na
de lange afwezigheid van Sophie.
9) Vredeslicht 2021: vzw Vredeslicht (https://vredeslicht.be/) liet weten dat de gemeentebesturen van
Zulte, Kruisem, Gavere, De Pinte en Gent al toegezegd hadden hun medewerking te verlenen aan
de editie 2021: wat met Sint-Martens-Latem? Pieter hoopt dat het initiatief dit jaar kan gedragen
worden vanuit de basis van de (socio)culturele verenigingen zelf, want anders zal deelname van
SML moeten uitgesteld worden tot 2022: het was niet mogelijk Polina deze materie prioritair te
laten behandelen.
10) → Polina zal een datum prikken voor een evaluatie met de werkgroep ‘Subsidies’.
7. Museum Gust De Smet
De bespreking van dit punt wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.
8. Adviezen
- Zie documenten ‘Overzicht adviezen 2019_mei2021’, ‘Overzicht adviezen 2020_mei2021’ en
‘Overzicht adviezen 2021_mei2021’ die met de agenda werden meegestuurd: de adviezen die nog
opvolging vereisen door het lokaal bestuur werden overlopen.
- Vuurwerk op Latem Kermis: Pieter gaat ervan uit dat er wel iets zal kunnen doorgaan eind augustus,
maar het is niet duidelijk voor hoeveel mensen. Alternatieven voor klassiek vuurwerk zijn vaak
onredelijk duur.
- Frequentie cultuurprijzen: 5 jaar voor fotografie is OK; voor poëzie is 5 jaar te lang, 3 jaar beter; voor
muziek is er geen vertegenwoordiger om advies te verlenen.
9. GECORO
- In de vergadering van 25/02/2021 werden de leden naar hun mening gevraagd m.b.t. de
ontwikkelingsmogelijkheden van twee gebieden: de Rosdam-Kortrijksesteenweg enerzijds en
Maenhoutstraat (grondstuk familie Wibo) anderzijds. Het betrof een vrije denkoefening, waarbij
advies werd gevraagd over lokale woonbehoeften, woningdichtheid, bouwhoogte, typologie, …
- Feedback vergadering 01/03/2021 en 29/04/2021 zou gewenst zijn, maar Piet Moerman heeft nog
niet gereageerd op de vraag van Martine en er zijn geen aanwezigen die meer kunnen vertellen.
10. Tijdlijn 2021
10.1 Kennismaking met de Jeugdraad
De Cultuurraad heeft op 23/03 via een Teams-vergadering kennis gemaakt met de Jeugdraad. Het
verslag van deze vergadering werd op 05/04 aan alle bestuursleden bezorgd.
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10.2 100 jaar Raveel
N.a.v. Brigitte’s oproep werd een werkgroep ‘Raveel’ opgestart: Brigitte, Karine, Martine, Karlijn en Ides
maken deel uit van deze werkgroep en hebben een Zoom-overleg gehad op 28/04/2021. De werkgroep
ziet drie sporen om een activiteit op te zetten:
a) intern: activiteiten voor GRC-bestuursleden, LKK, gemeenteraadsleden, adviesraadsleden: gegidst
bezoek aan het atelier van Raveel (dit is slechts een beperkt privé-initiatief van de weduwe Raveel,
dat niet ruimer kan, gezien de ruimte), gegidst museumbezoek (Bozar, Gevaert-Minne).
b) een bovenlokale activiteit, nl. een kleinschalige tentoonstelling Malfait-Raveel in Gevaert-Minne. Het
lokaal bestuur steunt dit idee. Polina en Brigitte hebben op 05/05/2021 overleg gehad met Melanie
Deboutte, conservator Raveel museum.
Onderwerp tentoonstelling: de link met Hubert Malfait (50 jaar geleden overleden), de leraar mentor
die Raveel (100 jaar in 2021) aanmoedigde om vanuit het Vlaams expressionisme verder te gaan in
de moderniteit, waardoor we ook de verbinding met Sint-Martens-Latem maken.
Samenwerking met het Raveel museum, Mudel Deinze, MDD. Op 21/05/2021 is er hierover verder
overleg.
Periode: 15/08/2021 - 15/10/2021; de tentoonstelling van Jacques Vernest zal daardoor wellicht op
een andere locatie doorgaan.
c) participatief: activiteiten in samenwerking met bv. Avansa (voor bekendmaking en inschrijvingen) in
het kader van het thema ‘levenslang leren’:
➢ lezing Raveel algemeen (Peter Jonnaert) ,
➢ ‘slow art’ kunstkijken m.b.t. Raveel en Malfait (Kim Decatelle), eventueel gecombineerd met een
erfgoedwandeling en een bezoek aan Museum Gevaert-Minne (traag kunstkijken of gidsbeurt
met Freya)
➢ boekenstand in de kijker in de bib: poëziebundels, catalogi, biografieën
➢ auteurslezing i.s.m. met de bib (of bib en Avansa)
➢ in de scholen: Herinneringen aan Raveel of Raveel in de kijker, voorlezen en aan de slag gaan met
het boek ‘Dag Meester Raveel’ van Sabine Devos.
➢ oproep naar de inwoners van Sint-Martens-Latem om herinneringen aan Raveel te verzamelen:
foto’s, verhalen, ontmoetingen, ervaringen met zijn werk. Bv. Raveel's tocht op de Leie in 1971
met zijn zelfgemaakt vlot als protest tegen de demping van de Leiemeanders in Machelen-Zulte.
Of de zwanen die hij als kunstwerk aanbracht op de Brugse reien om de slechte kwaliteit van de
Brugse reien onder de aandacht te brengen. Het idee en de vraag tot samenwerking werd
voorgelegd aan Erfgoed Deurle, maar de bestuursleden kunnen om meerdere redenen niet
meewerken aan dit initiatief:
o het thema staat rechtstreeks in verband met hedendaagse kunst en dat is niet hun
werkgebied.
o handen vol met het uitwerken en concretiseren van de lopende projecten van Erfgoed Deurle
en hun medewerking met de Erfgoedcel Leie-Schelde aan het project die het leven langs de
spoorweg tussen Kortrijk en Gent in kaart wil brengen.
10.3 Algemene Vergadering
De AV gaat door op donderdag 17/06 om 20 u. Bij voorkeur in de kerk → Pieter neemt dat op.
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→ Martine zal een mededeling, incl. desgevallend een link voor een Teams-meeting, voorzien voor de
elektronische nieuwsbrief, sociale media en (informatief, ook al is het te laat voor aanmelden) opname
in het Dorpsmagazine. Deadline indienen: 24/05 (redactieraad).
10.4 Cultuurcafés
▪ Thema 1: “Zo helpt poëzie”
- Centrale gast: Carl De Strycker; extra gasten: Peter Verhelst en Amina Belôrf.
- Dit cultuurcafé wordt verschoven naar Latem Kermis.
- → Flyer publiceren in Dorpsmagazine, op de GRC-Facebookpagina, op de GRC-website en
eventueel ook verspreiden via de pers, het Poëziecentrum en de Latemse Poëziekamer.
- Foto’s: → Karine.
- Verslag voor website: → auteur nog te bepalen.
- Toegang: 5 euro. Er wordt overwogen een extra bijdrage te vragen voor wie wat wil drinken.
▪ Thema 2: “Betekenis van en passie voor acteren” (eventueel met videovoorstelling)
- Centrale gast: Matthieu Sys; voorstel andere gasten: Jeroen Van der Ven en mogelijk Wouter
De Vriendt
10.5 Forum voor Levende Kunstenaars
De leden van de werkgroep hebben gereageerd op de sneuveltekst van Bart. Doel is nu alle info te
consolideren, en keuzes te maken om een document te hebben dat een begin kan zijn van hoe we het
forum concreet gaan aanpakken. → Bart zal dit initiëren.
Doelgroep: kunstenaars die op zoek zijn naar overleg over de kunsten heen: juwelenkunstenaars,
cartoonisten, schrijvers, schilders, beeldende kunstenaars, enz. Sommigen zien dat als een informeel
moment, anderen bepleiten een formelere structuur. Onze doelstelling is respect opbrengen voor de
kunstenaars die dit initiatief suggereerden en hen helpen het in goede banen te leiden.
Op de AV van de GRC wordt het forum vermeld, maar niet besproken.
→ In september zal Bart een herwerkte tekst voorleggen en moet de knoop doorgehakt worden.
Brigitte bepleit een samenkomst van de werkgroep vóór september.
11. Poëzie in Latem
Sabine rapporteert dat er met veel enthousiasme nagedacht wordt, maar dat de tijd ontbreekt om snel
iets uit te werken. Martine herinnert er geruststellend aan dat de tijdslijn ruim is: binnen deze
legislatuur; het zou echter wel interessant zijn dat het resultaat deel kan uitmaken van de visienota van
het lokaal bestuur.
12. Financiën
Status 11/05/2021: 1.154,92 euro (258,54 in kas en 896,38 op de bank). Er zijn enkel 5 euro afgegaan
voor bancaire kosten. Kris pleit ervoor niet te werken met liquide middelen, maar met digitaal
incasseren (Payconiq). Akkoord!
13. Volgende vergadering
→ Martine zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de tweede week van juli.
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14. Rondvraag
Vraag van Paula Rijckaert: wie is er geïnteresseerd in foto-albums met lokale resonantie?
Archiefcentrum van de gemeente! → Martine laat dit weten aan Paula.
N.a.v. een opmerking van Polina over poëzie in het straatbeeld, nl. de opname van een gedicht van
Gisela Vansteenkiste en twee van Eddy Vaernewyck, vult Eddy aan dat zijn gedicht “Leiezicht” op de site
Cnops komt, en dat het tweede een privé-uitnodiging betreft: er komt ook een gedicht van hem op de
gevel van D’Ouwe Hoeve.
15. Besloten vergadering
- Het is wellicht noodzakelijk het huishoudelijk reglement aan te passen: er is in het GRC-bestuur
onvoldoende evenwicht tussen vertegenwoordigers van de verenigingen en deskundigen (al zijn
sommigen wel lid van een vereniging, zonder er officiële vertegenwoordiger van te zijn). Ook kunnen
we overwegen af te stappen van de verplichting een verkozen opvolger op te nemen bij weggaan
van iemand. In plaats daarvan kan men dan zoeken naar een gepaste vervanger (op basis van reële
noden). Ook kan het systeem bij verkiezing in de AV aangepast worden met de mogelijkheid om neen
te stemmen, zoals bij de verkiezing van functies zoals voorzitter, ondervoorzitter.
Toch willen we in deze fase de verkozen opvolger Inge Cnudde uitnodigen en pas nadien het
huishoudelijk reglement eventueel aanpassen.
Didier herinnert aan het plan van de voorzitter en de ondervoorzitter om (een vergadering van) de
leden-verenigingen te bezoeken: door corona nog niet uitgevoerd. Op die manier komt er hopelijk
meer interesse van de verenigingen om iemand verkiesbaar te stellen voor de raad van bestuur.
Onbekend maakt immers onbemind. De vergadering juicht dit toe.
- → graag boeketje naar Sophie
Gert Buelens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem

**********************
“Cultuur is het fundament van onze identiteit”
**********************
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